Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno

PODKLADY
K zasedání č. 35/VII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy
konaného dne 26. 9. 2018 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

6. Rozpočtové opatření č. 22/2018
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tímto rozpočtovým opatřením se výše příjmů
a výdajů rozpočtu nemění. Jedná se o přesun v rámci § 3639-komunální služby a rozvoj z
kapitálových výdajů na výdaje neinvestiční. Úspora kapitálových výdajů při nákupu
malotraktoru a žacího traktoru ve výši 100 000 Kč umožňuje přesun na výdaje
neinvestiční- materiálové vybavení pro pracovní četu, pohonné hmoty a opravy techniky.
Zpracoval : Jarmila Dočekalová, RRF
Schválil: Miroslav Sojka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2018 v
rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu - 100 000 Kč na straně
kapitálových výdajů v § 3639-komunální služby a rozvoj a v objemu + 100 000 Kč na straně
neinvestičních výdajů v § 3639-komunální služby a rozvoj.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno

PODKLADY
K zasedání č. 35/VII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy
konaného dne 26. 9. 2018 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

6. Rozpočtové opatření č. 23/2018
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném zněn, tímto rozpočtovým opatřením se výše výdajů
rozpočtu nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků za nerealizovanou investiční akci
parkoviště Troubská . Protože se jedná o účelové finanční prostředky z prodeje majetku
města Brna, budou přesunuty na rezervu, protože v současné době pro ně není využití.
Zpracoval : Jarmila Dočekalová, RRF
Schválil: Miroslav Sojka, starosta
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2018 v
rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu - 350 000 Kč na straně
kapitálových výdajů v § 2219-ostatní záležitosti pozemních komunikací a v objemu + 350 000
Kč na straně výdajů v § 6409-ostatní činnost jinde nezařazené.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno

PODKLADY
K zasedání č. 35/VII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy
konaného dne 26. 9. 2018 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

6. Rozpočtové opatření č. 24/2018
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší výše
příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o navýšení příjmů za prodej dlouhodobého majetku vyřazeného malotraktoru a příjmů za sankce za porušení stavebního zákona. Ve výdajové
části jde o navýšení finančních prostředků na údržbu zeleně - kompletní úprava
předzahrádky před ÚMČ a úprava ostrůvků na ul. Pražská.
Zpracoval : Jarmila Dočekalová, RRF
Schválil: Miroslav Sojka, starosta

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018 v
rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu + 52 000 Kč na straně
kapitálových příjmů v § 3639-komunální služby a rozvoj, v objemu + 48 000 Kč v § 2169ostatní správa v průmyslu , stavebnictví, obchodu a službách a v objemu + 100 000 Kč na
straně výdajů v § 3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno

PODKLADY
K zasedání č. 35/VII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy
konaného dne 26. 9. 2018 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

6. Rozpočtové opatření č. 25/2018
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se výše
výdajů rozpočtu nemění. Jde o navýšení finančních prostředků na opravu dětského hřiště
Vzhledná dle výsledků revizní zprávy a současně nátěry prvků. Prostředky budou přesunuty
z místní správy, poskytnutím dotace na opravy prostor budovy ÚMČ od města došlo k
úspoře vlastních prostředků za opravy.
Zpracoval : Jarmila Dočekalová, RRF
Schválil: Miroslav Sojka, starosta
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy rozpočtové opatření č. 25/2018 v rozpočtu
Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu + 30 000 Kč v § 3421-využití volného
času dětí a mládeže a v objemu - 30 000 Kč v § 6171-činnost místní správy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Brno
MČ Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno

PODKLADY
K zasedání č. 35/VII Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy
konaného dne 26. 9. 2018 v sále zastupitelstva od 18:00 hod.

6. Rozpočtové opatření č. 26/2018
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tímto rozpočtovým opatřením se výše
výdajů rozpočtu nemění.
Jde o navýšení finančních prostředků na údržbu zeleně a snížení finančních prostředků na
opravu budovy ÚMČ v důsledku poskytnutí dotace od města Brna.
Zpracoval : Jarmila Dočekalová, RRF
Schválil: Miroslav Sojka, starosta
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2018 v
rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu + 100 000 Kč v § 3745-péče o
vzhled obcí a veřejnou zeleň a v objemu - 100 000 Kč v § 6171-činnost místní správy.

